
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa  25. 03. 2021 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  

Názov správy:  
  
Návrh na zaradenie školského účelového zariadenia do siete škôl a školských 
zariadení – Stredisko služieb škole so sídlom Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, od 1. 
9. 2021  
 
Predkladá: 
Michal Domik 
primátor mesta 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
súhlasí 
 
so zaradením školského účelového zariadenia  
do siete škôl a školských zariadení  - Stredisko služieb 
škole so sídlom Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, od  1. 
9. 2021. 
 
u k l a d á 
 
vypracovať žiadosť na MŠVVaŠ SR v zmysle uznesenia 
MZ v Rožňave 
 
T: do 31. 3. 2021 
Z: prednostka MsÚ 
 
 

 
 
Vypracoval : 
Mgr. Alžbeta Tamásová 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu s prílohou 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu:   
Návrh na zaradenie školského účelového zariadenia do siete škôl a 
školských zariadení – Stredisko služieb škole so sídlom Šafárikova 29, 048 
01 Rožňava, od 1. 9. 2021  
  
       
Legislatívne východiská: § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

 
V prípade zriadenia Strediska služieb škole v zmysle 
predloženej žiadosti, bude toto účelové zariadenie financované – 
počas trvania projektu, zo zdrojov poskytnutých pre MŠVVaŠ 
SR na plnenie tohto pilotného projektu. Po skončení projektu 
z originálnych kompetencií mesta prostredníctvom VZN o 
určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta 
a príspevkov poskytnutých od Š a ŠZ za poskytnuté služby.  
 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Pracovné miesta na čiastočné úväzky – na metodické činnosti 
vybraných pedagogických zamestnancov a na nevyhnutné 
činnosti spojené s  prevádzkou 
 

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom  
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 4. 3. 2021 unesením č. 17/2021 schválilo 
strategický materiál - Koncepciu rozvoja školstva v meste Rožňava 2021 – 2026. Na základe 
uvedeného materiálu mesto má za úlohu nutne reagovať a pripraviť riešenia na kľúčové 
zmeny, týkajúcich sa školstva so zreteľom na ich skutočné regionálne potreby. Riešením 
pre naše mesto a náš región by mohol byť návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, ktoré plánuje otestovať novú formu podpory učiteľov, aby vzdelávací 
a výchovný proces dokázali lepšie prispôsobiť potrebám 21. storočia. Cieľom tohto 
konceptu je nájsť šikovných a úspešných pedagógov v regiónoch, ktorí by sa  stali mentormi 
ostatných učiteľov v rámci tzv. regionálnych centier. V školskom roku 2021/2022 
ministerstvo plánuje spustiť pilotný projekt v dvoch regiónoch: prvým bude okres 
Rožňava a druhým okresy Martin a Turčianske Teplice. Cieľom pilotného projektu bude 
otestovať navrhnutý koncept v praxi a v prípade potreby urobiť úpravy pred spustením 



projektu v ďalších regiónoch. V ďalších školských rokoch plánuje pridať ďalšie regióny, 
cieľom je, aby v roku 2026 sieť regionálnych centier pokryla celé územie Slovenska.   
V prípade regiónu Rožňava je cieľom nájsť miestnych učiteľských lídrov, ktorí by sa stali 
mentormi pre ostatných učiteľov v meste resp. regióne. Nájsť vhodných kandidátov na 
mentorov plánuje ministerstvo urobiť spolu s miestnym partnerom.  Partnerom by sa stalo 
mesto Rožňava, ktoré by týmto spôsobom premostilo plány mesta resp. regiónu s plánmi 
ministerstva a spolupráca by tak bola pre obe strany výhodná. 

Spoluprácou mesto: 

 dostane finančnú a odbornú podporu na naplnenie svojich plánov (vytvorenie 
Rožňavského edukačného klastra). 

 zvýši kvalitu vzdelávania v celom okrese. 

 región získa 10 učiteľov z regiónu dostane špičkové profesijné vzdelávanie, vrátane 
možnosti zahraničnej stáže, na náklady štátu. 

 keď sa systém zavedie po celom území Slovenska, región už bude mať skúsenosti. 

Počas pilotného projektu by ministerstvo úzko spolupracovalo s vytvoreným centrom - 
Strediskom služieb škole / ďalej len „SSŠ“/. Spočívalo by to najmä v tom, že: 

 zabezpečí financovanie mzdových nákladov pre mentorov v regióne. 

 zabezpečí časť režijných nákladov.  

 vyškolí mentorov a zabezpečí ich odbornú podporu počas celého trvania pilotného 
projektu. 

 participuje na výbere regionálnych mentorov. 

Mesto: 

 vytvorí organizačné predpoklady pre vznik REK zriadením SSŠ, ktoré by 
poskytovalo metodickú podporu školám a školským zariadeniam,  

 vypracuje špecifické regionálne kurikulum zamerané na témy a zručnosti, ktoré sú 
v súlade s plánmi hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu, 

 predloží prostredníctvom SSŠ na schválenie program profesijného inovačného 
vzdelávania a po dohode s MŠVVaŠ určí jeho odborného garanta, 

 prostredníctvom SSŠ zamestná regionálnych lídrov pedagogických inovácií (na mzdy 
dostane dotáciu od MŠVVaŠ SR), ktorí budú poskytovať inovačné vzdelávanie 
učiteľom a riadiacim pracovníkom v zapojených školách,  

 v prípade potreby predloží projekt experimentálneho overovania (ako zriaďovateľ 
SSŠ). 

Pilotný projekt Rožňavský edukačný klaster / ďalej len „REK“ / predpokladá situácie, 
ktoré budú jedinečné a špecifické a neexistujú aktuálne na nich riešenia. Úlohou pilotu 
a jeho aktivít bude analyzovať vzniknuté situácie a procesy, ktoré neboli súčasťou plánu 
a nastavovať optimálne a efektívne riešenia.  
 
Merateľnosť efektivity bude závisieť od individuálnych parametrov v sledovaných 
ukazovateľoch. Okrem finančných úspor, debyrokratizácie bude sledované najmä 



zvyšovanie úrovne poskytovania vzdelávania. Rozvoj a posun samotných zamestnancov, 
motivácia žiakov, spolupráca s komunitou v regióne a uplatniteľnosť na trhu práce.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisia: 
Termín možnosti 
pripomienkovania: 

Výsledok pripomienkového konania: 

Sociálna, zdravotná 
a bytová: 

-  

Ochrany verejného 
poriadku: 

-  

Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

-  

Vzdelávania a  
mládeže  

23. 3. 2021  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia 
a mestských 
komunikácií: 

-  

Finančná, 
podnikateľská 
a správy mestského 
majetku: 

23. 3. 2021  


